
Отчетен доклад 
 

 

на Владимир Игнатов 

за участие в Генералната Асамблея на ТЕГОВА, Брюксел, 13-14.05.2016 г. 

 
  

Участието в Генаралната Асамблея (ГА) на ТЕГОВА (TEGoVA, Европейска група на 

оценителски асоциации) става въз основа на решение на Общото събрание на 

Регионална колегия София-град и София-област (РК СГСО) на КНОБ, решение на 

Съвета на РК СГСО и заповед за командироване със следните задачи: 

 

 Събиране информация и координиране организацията на: 

1. Втората балканска конференция 

2. Конференция с международно участие 

3. Меморандуми за сътрудничество – изпълнение 

4. Международни събития на сродни организации. 

 

 1. Втора балканска конференция 
 След провеждането на Първата балканска конференция в София през 2015 г., 

КПРМ от Република Македония предложи тя да бъде домакин на Втората балканска 

конференция (ВБК). След проведени разговори с Президента на КПРМ се констатира, 

че те имат логистична готовност за провеждане на конференцията през есента на 2016 

г., но в момента в Скопие ежедневно се провеждат различни демонстрации. Темата за 

ВБК беше обсъдена по време на ГА с представители на Албания, Гърция и Румъния. 

Беше взето решение въпросът за домакинството на конференцията да бъде разгледан 

на следващото заседание на AVAG (Асоциация на гръцките оценители). 

 

 2. Конференция с международно участие 
 Темата беше обсъдена основно с представители на оценителски организации, с 

които РКСГСО има подписани меморандуми за сътрудничество. Предвид многото 

национални и международни изяви в оставащите месеци до края на 2016 г, 

предстоящото провеждане на Втората балканска конференция, периода на летните 

отпуски и коледните и новогодишни празници в края на годината, се предлага една 

такава конференция с международно участие и организатор РКСГО да се планира за 

2017 г. 

 

 3. Меморандуми за сътрудничество – изпълнение 
 

 - АВАГ (AVAG), Гърция: бяха обсъдени основно детайли по провеждането на 

Втората балканска конференция; бъдеща съвместна двустранна конференция в 

България, като продължение на вече установената традиция за такива конференции, 

последната от които беше при домакинство на АВАГ в гр. Солун през 2015 г. 

 

 - АНЕВАР (ANEVAR), Румъния: бяха обсъдени основно детайли по 

провеждането на Втората балканска конференция; денят на румънския оценител и 

конференция с международно участие в Букурещ през септември 2016 г. 

 



 - НУПС (NUPS), Сърбия:  беше обсъдено участие на НУПС във Втората 

балканска конференция (те не можаха да участват в Първата балканска конференция 

в София). Основните усилия на НУПС ще са насочени към подготовката на ГА на 

ТЕГОВА през пролетта на 2017 г. в Белград. 

 

 - СВП (SVP), Албания: беше потвърдена поканата от страна на СВП за 

участие на РКСГСО в юбилейна конференция на СВП за отбелязване на 20 години от 

началото на оценителската дейност в Албания през май 2016 г.; От страна на  РК 

СГСО беше изразено съжаление, че във връзка поканата за участие в конференцията с 

международно участи през м. април 2016 г. в Тирана, ние изпратихме само 

поздравителен адрес (без участие на наш представител). 

 

 На тази ГА не присъстваха всички организации членуващи в ТЕГОВА, в т.ч. и 

такива, с които РКСГСО има подписани меморандуми за сътрудничество: Македония, 

Русия и Унгария. 

 

 4. Международни събития на сродни организации 
 От страна на ЛИВА (LIVA), Латвия, към РКСГСО беше отправена покана за 

участие в международната конференция „ТЕГОВА европейски стандарти за 

оценяване 2016 – еталон за повишаване качеството на оценките“, 27 май 2016 г. в гр. 

Рига, Латвия. 

 

 Генерална Асамблея на ТЕГОВА 
 

 КНОБ беше представена на ГА на ТЕГОВА на 14 май 2016 г. от г-жа Марияна 

Арабаджиева, член на УС на КНОБ. 

 В ГА участие взе и г-н Йордан Герчев от РК Варна. 

 По време на ГА освен организационни и административни въпроси, бяха 

разгледани и теми за въвеждане на новата редакция на Европейските стандарти за 

оценяване 2016, REV (признат европейски оценител) и TRV (ТЕГОВА оценител на 

жилища) сертифициране, АНЕВАР в цифри (представяне на постиженията на 

АНЕВАР (Румъния)), покана на членовете на ТЕГОВА да предложат свои 

представители в две от работните комисии, следващи ГА: пролет на 2017 – Сърбия, 

есен на 2017 – Франция, пролет 2018 – Холандия, есен 2018 – Австрия. 

 

 Предложение: Ако въпросът за попълване на работни комисии към ТЕГОВА 

бъде внесен за разглеждане в УС на КНОБ, бъдат утвърдени критерии за подбор на 

кандидати на КНОБ, то представители на  РК СГСО да следят този процес и 

депозират своите кандидатури за разглеждане от УС. 

  

 Като правило, преди ГА на ТЕГОВА, на 13.5.2016 г. се проведе теоретична 

конференция, на която бяха направени презентации за Европейският съюз и 

оценяването, Ипотечна заемна стойност и регулациите на ЕС, Европейски стандарти 

за оценяване 2016, сътрудничество извън Европа – Канада и САЩ, Европейският 

опит в обучението и др. Организаторите обявиха, че всички презентации ще бъдат 

качени на сайта на ТЕГОВА. 

 

 



 Материали за информационно-библиотечния фонд на РКСГСО 
- Европейски стандарти за оценяване, 8-мо издание 2016 г., 3 броя 

- Брошура (програма и дневен ред) на ГА на ТЕГОВА, 12-14 май 2016 г, Брюксел 

- Програма на конференцията „Европейските стандарти за оценяване в един все по-

обединен съюз“, 13 май 2016 г. 

- Европейски оценител, издание на ТЕГОВА, бр. 3 от април 2016 г. 

- Value, издание на АНЕВАР (Румъния), бр. 2 за 2016 г. 

- Покана за международната конференция „ТЕГОВА европейски стандарти за 

оценяване 2016 – еталон за повишаване качеството на оценките“, 27 май 2016 г. в гр. 

Рига, Латвия. 

 

 Готов съм да предоставя допълнителна информация и разяснения във връзка с 

Генералната Асамблея на ТЕГОВА и теоретичната конференция както на всеки член 

на Регионална колегия София-град и София-област, така и на всеки член на КНОБ и 

на всеки оценител. 

 

16.05.2016 г.                                                                            маг. инж.  Владимир Игнатов 


